
 
   

 

 
 
 
 

  2022 אוקטובר 18
 

 שלום לכולכם תלמידים, מוסיקאים צעירים, נגני כלי קשת יקרים,
 

  בקשת אילון! 2022 חורףהאנו שמחים לפתוח את ההרשמה לסמינר 
 

    שימו לב:
 .אילון קשת בקמפוס המלאה במתכונתו לסמינר ההרשמה את לפתוח שמחים אנחנו •
 .הבריאות משרד הנחיות פ"ע נפעל, כתמיד •
 2022 בדצמבר 8-10 התאריכים בין יתקיים הסמינר •
 ומנגנים שלהם המורה בהמלצת שמגיעים ומעלה 11מגיל  לתלמידים ייפתח החורף סמינר •

 .שנים 4 מעל הקשת בכלי
 .בלבד ומעלה 13 מגיל לתלמידים רק תתאפשר פנימייה בתנאי  אילון קשת בקמפוס הלינה •
 למצוא ויאלצו, הסמינר ימי כל לאורך ההורים בליווי רק יגיעו 13 ועד 11מגיל  תלמידים •

 ) אילון קשת של בקמפוס לא( באזור עצמאיים לינה פתרונות
 .התלמידים ובאחריות עצמאית היא) בערב שבת( הסמינר בסיום הביתה החזרה •
 

 
רועי יצחק רשקובסקי, אני שנרך, גיא פיגר, מילה פלדמן, המורים שינחו את תלמידי הכינור יהיו: 

 . חיים טאובמרינה זיסקינד וסבטלנה סימנובסקי, , אורי וויסנר לוי, שילוח
 . מיכל קורמןנחה  תאת כיתת הצ'לו את כיתת הוויולה תנחה טלי קרביץ ו

קטיה סמסון, נטלי  ,מרינה קמינקר, , יוליה גורביץ', אירנה ז'לזנובהיבגניה לקרניק הפסנתרנים יהיו:
  .ופסנתרנים נוספים אוקסנה שבצ'נקו ,גרינס, יבגני ברכמן

 

 הסמינר יכלול את הפעילויות:
 משפחתו. , במעמד מלחין הישראלי בן ציון אורגדלזכרו של ה אירוע מחווה

 סדנה בהנחיית חגי שחם, ארנון ארז ומיכאל וולפיש. –כיתת אמן 
 עם חיים טאוב  דלת פתוחה

  בביצוע חגי שחם, רפאל וולפיש וארנון ארז" שלישיות הפסנתר האהובותקונצרט "
 שיעורים אישיים

 קונצרט סיום הסמינר הכולל נגינה באנסמבל גדול 
 ספריית התווים והאטליה לכלי קשת יעמדו לרשות המשתתפים.

 
 שימו לב להנחיות נוספות ולפרטים לידיעתכם: 

 
  בלינק הזה  :דרך אתר קשת אילוןניתן להירשם  .1

 
 מספר המקומות מוגבל!  .2022 בנובמבר 10ההרשמה מסתיימת בתאריך  .2

 

https://www.keshetei.org.il/he/courses/seminar-program-2/
https://www.keshetei.org.il/he/courses/seminar-program-2/


 
   

 

 
 
 

. ומגיעים בהמלצת המורה שלהם, שנים 4לפחות המנגנים  11מעל גיל הסמינר מיועד לנגנים  .3
 )5סעיף (ראו 

 
  כולל פרטי רפרטואר ותשלום.יתקבלו לסמינר רק מי ששלחו טפסים מלאים,  .4

 
מייל לסהר שישלח את המלצתו ב ההשתתפות בסמינר מחייבת את אישור המורה המקומי .5

 sahar@kesheteilon.org.il  
 

 בשיעורים האישיים יש להביא יצירה שאתם עובדים עליה עכשיו, דהיינו, לא יצירה חדשה!  .6
 

אם לא במייל לאחר סיום ההרשמה.  ישירות אליכםהתווים לנגינה המשותפת באנסמבל יישלחו  .7
 אנא פנו אלינו בהקדם –בה כלשהיא קבלתם תווים מסי

 
שילונו  11-13בני לתלמידים  630הלנים בקמפוס,  13ים מעל גיל לתלמיד₪  700הסמינר עלות  .8

 )באוקטובר 25-לנרשמים עד ה₪  50(תינתן הנחה של  עם הוריהם באופן עצמאי 
 

עדיפויות למורה).  2לפחות ניתן לציין בטופס ההרשמה עם מי מהמורים תרצו לעבוד (יש לרשום   .9
  הבנה בנושא זה! אנא גלוננסה למלא את הבקשות במסגרת המגבלות. 

 
עשה יכיתות הוויולה והצ'לו יהיו מוגבלות במספר התלמידים. ההרשמה לכיתות אלה תשימו לב:  .10

 .)8698766-052( בתיאום עם סהר
 
 

 להתראות בקרוב!
 

 קשת אילוןרכזת הסמינרים, סהר וורת', 
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